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Úvod:  

Písomný výstup pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií vychádza z potrieb členov 

klubu a činnosti klubu za obdobie druhého polroka školského roka 2021/2022. Členmi klubu sú 

vyučujúci predmetov: matematika, administratíva a korešpondencia, informatika, aplikovaná 

informatika, geografia, telesná a športová výchova, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie – 

MAT, ADK, INF, API, GEG, TSV, BIO, BSZ. 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu zahŕňa v prílohe pracovné listy na vyučovacie hodiny 

k technickým pomôckam – interaktívnej tabuli, pracovné listy s námetmi na tvorbu testov 

v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle.  

Je zameraný na zmeny vo vyučovacom procese na Strednej odbornej pedagogickej škole sv. Cyrila 

a Metoda v Košiciach s cieľom vzájomnej výmeny skúseností medzi učiteľmi (členmi klubu), 

prehlbovania ich vedomostí, zlepšenia ich kompetencií, vzájomnej prípravy pracovných materiálov 

pre učiteľov a žiakov so zámerom zlepšenia  matematickej a finančnej gramotnosti a IKT zručností. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom stretnutí bolo prehlbovanie a obohatenie vedomostí, zručností a kompetencií  členov 

pedagogického klubu vzájomným učením sa medzi sebou aj výmenou  ich  skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov, pri využívaní didaktickej techniky dostupnej na škole (interaktívnej 

tabule), príslušných softvérov, či moderných vyučovacích postupov, metód, foriem a aktivít 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní a vhodných pre digitálne technológie. Pri prehlbovaní 

a obohatení zručností a kompetencií členov pedagogického klubu sa  poukázalo aj na prácu 

v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle a rôzne didaktické hry v BIO, GEG, MAT, INF, TSV.  

Jadro: 

Popis témy/problém 

Počas stretnutí sa členovia venovali témam a rámcovému programu stretnutí.  

Prvé stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Moderné metódy vo vyučovaní telesnej 

a športovej výchovy. Rámcový program stretnutia bol zameraný na špecifikáciu moderných metód 

vhodných pre predmet telesná a športová výchova a na zhodnotenie ich prínosu. Stretnutie bolo 

zamerané na objasnenie vybraných moderných metód  a ich uplatnenie vo vyučovaní TSV. V ďalšej 

časti stretnutia prítomní členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná 

na využitie inovatívnych metód vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy.  

Druhé stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Metodiky inovatívneho vyučovania v BIO, 

BSZ. Rámcový program stretnutia bol zameraný prácu v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle 

na tvorbu testov a pracovných listov. Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s druhom 

elektronického vzdelávania – systémom LMS Moodle ako s modulovým objektovo orientovaným 

dynamickým vzdelávacím prostredím. V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia klubu následne 

pracovali na aplikačnej úlohe,  v ktorej pracovali v tomto dynamickom vzdelávacom prostredí a  

vytvárali päť rôznych typov testových úloh podľa odporúčaného postupu pri vytváraní testu. 

Tretie stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Metodiky inovatívneho vyučovania 

v geografii. Rámcový program stretnutia bol zameraný prácu so softvérom ArcGIS pre tvorbu 

edukačných máp. Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s online verziou softvéru ArcGIS. 

V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola 

zameraná na tvorbu interaktívnej mapy na predmety GEG, BIO, BSZ, MAT, INF, TSV. 

Štvrté stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Didaktické hry vo vyučovaní. Rámcový 

program stretnutia bol zameraný na prácu s odbornou literatúrou a metodickým materiálom.            

Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rôznymi zdrojmi metodického materiálu a  odbornej 

literatúry a ich využitím pri tvorbe námetov didaktických hier. V ďalšej časti stretnutia prítomní 

členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na využitie didaktických 

hier vo vyučovaní Biológie.  

Piate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Používanie digitálnych technológií                 

v matematike. Rámcový program stretnutia bol zameraný na výber vhodných tematických celkov     

pre vyučovanie s podporou digitálnych technológií a na špecifikáciu konkrétnych tém. Na stretnutí sa 

členovia klubu oboznámili s možnosťami využitia prostriedkov IKT vo vyučovaní matematiky, 

s rôznymi portálmi a prácou s digitálnou hračkou – včielkou Bee – Bot. V ďalšej časti stretnutia  

prítomní členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, v ktorej mali za úlohu navrhnúť 

v jednotlivých predmetoch BIO, TSV, MAT, INF, GEG námet  ku konkrétnej téme na kartičky 

pod podložku digitálnej hračky – včielky Bee – Bot. 

Šieste stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Matematické programy na internete. 

Rámcový program stretnutia bol zameraný na oboznámenie sa s matematickými programami           

na internete a na praktickosť a reálnosť matematizovanej situácie. Na stretnutí sa členovia klubu 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Rozvoj IKT zručností, finančnej a matematickej gramotnosti je nutné realizovať aj výmenou 

skúseností aj v rámci medzipredmetových vzťahov s prepojením na už získané poznatky a vedomosti. 

Taktiež je potrebné pracovať s didaktickou technikou dostupnou na škole a príslušnými softvérmi 

oboznámili s vybranými matematickými programami a ich využitím v predmete matematika. V ďalšej 

časti stretnutia členovia klubu pracovali spoločne na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na tvorbu 

pojmovej mapy s prehľadom dostupných vybraných matematických programov a možnosťami ich 

využitia.  

Siedme stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Inovácie vo vyučovaní. Rámcový program 

stretnutia bol zameraný na možnosti inovatívneho vyučovania a na špecifiká konkrétnych metód, 

foriem, aktivít. Na stretnutí boli prezentované možnosti inovatívneho vyučovania prostredníctvom 

vybraných aktivizujúcich metód, foriem, aktivít. V ďalšej časti stretnutia sa členovia klubu 

oboznámili s inovatívnym digitálnym vzdelávacím softvérom Mozaweb a následne pracovali           

na aplikačnej úlohe, v ktorej mali navrhnúť ku konkrétnej téme svojho vyučovacieho predmetu 

didaktickú pomôcku s využitím tohto softvéru.  

Ôsme stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Digitálne technológie vo vyučovacom 

procese. Rámcový program stretnutia bol zameraný na vymedzenie pojmu digitálne technológie,       

na špecifiká, možnosti ich využitia vo vyučovaní, na popis vybraných digitálnych technológií.              

V ďalšej časti stretnutia sa členovia klubu oboznámili so stránkou https://www.geocaching.com/play 

a následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola zameraná na vytvorenie vlastnej úlohy pre 

žiakov. V danej úlohe mali  virtuálne pomocou GPS súradníc navštíviť miesto charakteristické pre 

daný vyučovací predmet.  

Deviate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Interaktívna tabuľa vo vyučovacom 

procese. Rámcový program stretnutia bol zameraný na interaktívnu prácu s počítačovým softvérom 

priamo z prostredia tabule. Na stretnutí bola prezentovaná základná a doplňujúca zostava 

interaktívnej tabule. V ďalšej časti stretnutia si členovia klubu vyskúšali prácu s počítačovým 

softvérom Gaoke GK board priamo z prostredia tabule a riešili rôzne úlohy z predmetov MAT, TSV, 

BSZ. Taktiež členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe, v ktorej mali vytvoriť k svojmu predmetu 

pracovný list k interaktívnej tabuli s tromi úlohami.  

Desiate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Výber vhodných metód pre digitálne 

technológie v predmetoch INF, MAT, BIO, GEG, TSV, ADK. Rámcový program stretnutia bol 

zameraný na vymedzenie metód vhodných pre digitálne technológie, na popis konkrétnych metód 

vhodných pre digitálne technológie a na metódy v predmetoch INF, MAT, GEG, BIO, TSV, ADK. 

Na stretnutí boli prezentované pozitívne stránky digitálnych technológií, vybrané vhodné metódy    

pre digitálne technológie. Pozornosť sa venovala aj rôznym edukačným portálom, aj rôznym online 

aplikáciám, či www stránkam, ktoré pomáhajú rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti. V ďalšej 

časti stretnutia si členovia klubu vyskúšali prácu v online aplikácii Canva https://www.canva.com/, 

ktorú využili k tvorbe motivačného plagátu na významný deň v roku za aprobačné predmety BIO, 

GEG, INF, TSV.  

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v prvom polroku činnosti klubu vyhotovené 

nasledujúce materiály: 

• pracovné listy pre žiakov na vyučovacie hodiny k technickým pomôckam (interaktívna 

tabuľa), 

• pracovné listy s námetmi na tvorbu testov v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle. 

Tieto materiály tvoria prílohu písomného výstupu pedagogického klubu, sú spracované ako aplikačné 

úlohy a sú k dispozícii nahliadnutiu ako súčasť portfólia u pedagógov.  

https://www.geocaching.com/play/
https://www.canva.com/


(ArcGIS, Gaoke GK board, Mozaweb), digitálnymi technológiami a využívať ich vo vyučovaní. Je 

dôležité aj preferovať moderné vyučovacie metódy, aktivity podporujúce inovácie vo vzdelávaní 

a vhodné pre digitálne technológie. V diskusiách sme dospeli k tomu, že je nutné zvyšovať aj úroveň 

finančnej, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností u žiakov. 

Členom klubu odporúčame: 

• efektívne  zaraďovať do vyučovacieho procesu: inovatívne vyučovacie metódy (projektové 

vyučovanie, prácu s internetom a videoukážkou, pojmové mapy), didaktické hry, vytvorené 

typy testových úloh v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle, prácu so softvérom  

ArcGIS online, prácu s digitálnou hračkou – včielkou Bee – Bot, prezentované matematické 

programy – Math Editor, Socrative, Quizlet, prezentáciu stránky 

https://www.geocaching.com/play a objasniť žiakom možnosti jej využitia najmä 

v predmetoch TSV a GEG, prácu s interaktívnou tabuľou;  

• pracovať s modernými pomôckami (reakčnou loptou, frekvenčným rebríkom) vo vyučovaní 

TSV, v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle; 

• rozvíjať u pedagógov a žiakov ich digitálne zručnosti pri práci v dynamickom vzdelávacom 

prostredí Moodle, so softvérmi ArcGIS, Mozaweb, Gaoke GK board, s interaktívnou tabuľou 

a digitálnou hračkou včielkou Bee – Bot, pri práci s matematickými programami                   

na internete, s edukačnými portálmi (https://www.edupage.org/, 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php, https://eduworld.sk/, https://viki.iedu.sk/login) 

a online aplikáciami (www.quizlet.com, https://www.dailyjigsawpuzzles.net/, 

https://www.photocollage.com/ vhodnými pre digitálne technológie; 

• využívať softvér ArcGIS online pre tvorbu interaktívnych máp, či mapových prezentácií vo 

vyučovaní predmetov prírodovedného charakteru, vytvorené návrhy na kartičky pod 

podložku k digitálnej hračke – včielke Bee – Bot, využívať prezentované matematické 

programy – Math Editor, Socrative, Quizlet na tvorbu testov, kvízov, či písanie 

matematických výrazov; 

• preferovať inovatívne metódy vo vyučovaní telesnej výchovy a vybrané aktivizujúce metódy 

(brainstorming, metóda 365, cinquain) a formy (skupinové vyučovanie) podporujúce inovácie 

vo vzdelávaní a rozvíjajúce tvorivosť a samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu, 

prácu so softvérom Gaoke GK board priamo z prostredia interaktívnej tabule, v online 

aplikácii Canva (https://www.canva.com/) a efektívne ich zaradiť do vyučovacieho procesu, 

• zaradiť do vyučovacieho procesu, najmä v predmetoch BSZ, GEG, MAT návrhy didaktickej 

pomôcky s využitím inovatívneho digitálneho vzdelávacieho softvéru Mozaweb; 

• pracovať s rôznym metodickým materiálom a jeho využitím pri tvorbe rôznych námetov 

didaktických hier na vyučovaní predmetov BIO, GEG a MAT; 

• vytvoriť rôzne úlohy využiteľné v praxi pre žiakov k interaktívnej tabuli a aktívne 

spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

v rámci medzipredmetových vzťahov a vzájomnou inšpiráciou, učením sa medzi sebou. 
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